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ONCO-SEXUALIDADE

É preciso olharmos
muito mais além ...
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Abordagem da sexualidade no contexto do
paciente com câncer
Pacientes

• Estão vivendo vidas longas após o diagnostico
e tratamento para o câncer.

Qualidade
de vida

• Tem havido uma necessidade crescente de abordar
efeitos colaterais específicos.

Sexualidade

Sanchez VV, Zhou ES, Bober SL. Management of sexual problems in cancer
patients and survivors. Curr Probl Cancer. 2013 Nov-Dec; 37 (6): 319-52.

• É uma das experiências mais fundamentais e
complexas que muitas vezes é profundamente
afetada pelo tratamento do câncer.
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Sexualidade nos estágios do adoecimento
por câncer

Fase de inicial

Fase de sobrevivência

Fase final da vida

• Alguns sobreviventes retornam ao seu nível anterior de funcionamento sexual, outros
não. Lidar com as mudanças sexuais requer um ajuste sobre o que constitui sexo e
satisfação.

Katz, Anne. Breaking silence on cancer and sexuality: a handbook for health professionals.
Oncology Nursing Society. 2018.
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Modelo bio-psico-social
• Propõem que a sexualidade seja compreendida a partir de fatores:
Fatores
biológicos
Socioculturais

Psicológicos
Interpessoais

Bober SL, Varela VS. Sexuality in adult cancer survivors: challenges and intervention. J Clin Oncol. 2012.
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Disfunção sexual e infertilidade em oncologia
• Os problemas reprodutivos estão entre as consequências mais comuns e
angustiantes do tratamento do câncer;
A infertilidade causada pelo
tratamento do câncer afeta
apenas uma minoria de
pacientes com câncer.

A disfunção sexual é uma
ameaça mais universal. Para a
maioria dos homens e
mulheres.

• Os problemas reprodutivos persistem por muito tempo após o tratamento do
câncer.

Schover, LR. Van Der Kaaij, M. Van Dorst, E. Creutzberg, C. Huyghe E.. Kiserudf, CE. Sexual dysfunction
and infertility as late effects of cancer treatment. EJC Suppl. 2014 Jun; 12(1): 41–53
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Pacientes com maior risco para disfunção
sexual relacionado ao tratamento

Tumores que
envolvem os órgãos
sexuais ou pélvicos

Aqueles cujo
tratamento afeta os
sistemas hormonais
que medeiam a função
sexual

No entanto, até mesmo os cânceres que não envolvem diretamente os órgãos sexuais
podem afetar a saúde sexual por meio dos efeitos colaterais do tratamento.

Varela, VS. Zhou, ES. Bober, SL. Management of sexual problems in cancer patients and survivors.
Curr Probl Cancer. 2013 Nov-Dec;37(6):319-52.
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Disfunção sexual ambos os sexos
• Refere-se à dificuldade sentida por uma pessoa ou casal durante qualquer
estágio da atividade sexual.
• Pode-se incluir;

Perda do desejo
sexual
Dificuldades do
orgasmo

Excitação
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Problemas oncosexuias funcionais
Diminuição
da libido

Autoimagem

Mulheres

Homens

Dispareunia

Disfunção erétil

lubrificação insuficiente

Disfunção ejaculatória

Atrofia e estenose

Hipogonadismo

Autoimagem

Diminuição
da libido

A disfunção sexual não pode diminuir sem intervenção apropriada. Portanto, a
identificação precoce e estratégias de tratamento são essenciais.

Goldfarb, S. et al. Sexual and reproductive health in cancer survivors. Seminars in Oncology, Vol 40,
No 6, December 2013, pp 726-744.
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Manejo da disfunção sexual relacionado ao
tratamento para o câncer

Lubrificantes

Goldfarb, S. et al. Sexual and reproductive health in cancer survivors. Seminars in Oncology,
Vol 40, No 6, December 2013, pp 726-744
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Manejo da disfunção sexual relacionada ao
tratamento para o câncer
Tratamentos para
hipogonadismo

Tratamento
Psicológico
Bomba de vácuo

Implantes
penianos

Goldfarb, S. et al. Sexual and reproductive health in cancer survivors. Seminars in Oncology, Vol
40, No 6, December 2013, pp 726-744.
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Manejo da infertilidade relacionada ao
tratamento para o câncer
• Duas abordagens básicas para preservar o potencial de fertilidade em
pacientes pós-púberes de risco:
Criopreservação de
gametas ou tecido
gonadal

Redução da toxicidade
gonadal do tratamento

• Nem todos os pacientes desejem buscar a preservação da fertilidade, para aqueles que
estão interessados, isso deve ser iniciado antes do início do tratamento.

Goldfarb, S. et al. Sexual and reproductive health in cancer survivors. Seminars in Oncology, Vol
40, No 6, December 2013, pp 726-744.
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Opções de Preservação de Fertilidade para
Pacientes Masculinos

Eletroejaculação

Auto estimulação

A extração de
esperma testicular

Goldfarb, S. et al. Sexual and reproductive health in cancer survivors. Seminars in Oncology. Vol 40,
No 6, December 2013, pp 726-744.
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Opções de Preservação de Fertilidade para
Pacientes do Sexo Feminino

Criopreservação de
oócitos

Criopreservação de
embriões

• A criopreservação de tecido ovariano é uma opção investigativa para pacientes quando não há
tempo para criopreservação de oócitos ou embriões, ou em que o procedimento representa um risco
muito grande.

Goldfarb, S. et al. Sexual and reproductive health in cancer survivors. Seminars in Oncology, Vol 40,
No 6, December 2013, pp 726-744.
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Redução da toxicidade gonadal do tratamento
• Opções de quimioterapia equivalentes – Protocolos com menor toxicidade gonadal.
• Pacientes com câncer ginecológico inicial – Cirurgias limitadas é melhor opção.
• Pacientes com câncer endometrial em estágio inicial, recomenda-se a terapia
medicamentosa.
• Pacientes que recebem radiação pélvica podem receber transposição ovariana para
reduzir a quantidade de exposição.
• Pacientes que desejam ter filhos devem receber criopreservação de oócitos ou embriões
antes da transposição ovariana.
• Para homens que são azoospermicos com radiação pélvica ou inguinal, a proteção
testicular reduz a exposição à radiação testicular.

Goldfarb, S. et al. Sexual and reproductive health in cancer survivors. Seminars in Oncology. Vol 40,
No 6, December 2013, pp 726-744.
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Barreiras identificadas para lidar com
problemas oncosexuais
Os potenciais riscos
percebidos
envolvidos na
discussão de tal
tópico

Sentimentos de
constrangimento

Restrições de
tempo

Falta de
treinamento

Atitudes e crenças
sobre a
sexualidade dos
pacientes

• Essas barreiras não são surpreendentes, dado que a sexualidade é considerada um
tópico complexo que pode evocar processos cognitivos e emocionais difíceis.

Varela, VS. Zhou, ES. Bober, SL. Management of sexual problems in cancer patients and
survivors. Curr Probl Cancer. 2013 Nov-Dec;37(6):319-52.
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Manejo de problemas oncosexuais
Ferramentas para
triagem breve e
psicometricamente
sólida

Desenvolvendo uma rede de
referência com competência
para resolver problemas
sexuais

Varela, VS. Zhou, ES. Bober, SL. Management of sexual problems in cancer patients and
survivors. Curr Probl Cancer. 2013 Nov-Dec;37(6):319-52.

Considerações além da
função do órgão

Desenvolvimento de
ambulatórios de saúde
sexual em centros de
câncer
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Competências necessárias para
resolver problemas oncosexuais
Profissional

Instituições de saúde

Conhecimento

Supervisão de
profissionais

Habilidades

Educação continuada

Desenvolver a
consciência

Desenvolvimento de
pesquisas

Varela, VS. Zhou, ES. Bober, SL. Management of sexual problems in cancer patients and
survivors. Curr Probl Cancer. 2013 Nov-Dec;37(6):319-52.
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Instrumentos para avaliação da função sexual
• Índice de Função Sexual Feminina (FSFI).

• Índice Internacional de Função Erétil (IIEF).
• Escala de Experiência Sexual do Arizona (ASEX).
• Quociente Sexual - Versão Masculina (QS-M).

• Quociente Sexual - Versão Feminina (QS-F).

Varela, VS. Zhou, ES. Bober, SL. Management of sexual problems in cancer patients and
survivors. Curr Probl Cancer. 2013 Nov-Dec;37(6):319-52.
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The PLISSIT model
1. Permission (Permissão).

2. Limited Information (Informação Limitada).
3. Specific Suggestion (Sugestão Específica).

4. Intensive Therapy (Terapia Intensiva).

Annon, J; Honolulu, HI. The behavioral treatment of sexual ploblems : Enabling Systems.
1974.
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The BETTER model
1. Bringing up the topic (levantando o tópico).
2. Explaining that sex is a part of quality of life (Explicando que o sexo faz parte da
qualidade de vida).

3. Telling patients that resources will be found to address their concerns.
(Dizendo aos pacientes que recursos serão encontrados para tratar as preocupações).

4. Timing the intervention (Tempo da intervenção).
5. Educating patients about the sexual side effects of treatment (Educar os
pacientes sobre os efeitos colaterais sexuais do tratamento).

6. Recording (Registrar em prontuário).

Mick JM. Avaliação da lhoria. Clin J Oncol Nurs. 2007 Oct; 11 (5): 671-5.
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SAE – Voltada para as questões
oncosexuais
Histórico de
enfermagem

Prescrição de
Cuidados de
enfermagem

Diagnósticos
de
enfermagem
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Silva RCV (Org.) ; Sant'Ana RSE (Org.) ; Cardoso MBR (Org.) ; Alcântara, LFFL (Org.) . Tratado de
Enfermagem em Oncologia. 1. ed. Lisboa - Portugal: Chiado Books, 2018.
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A importância da sexualidade
na vida das pessoas com
câncer é reconhecida pela
Oncology Nursing Society, e a
sexualidade está incluída nos
padrões de atenção dos
enfermeiros oncológicos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Questões de
gênero/transgeneros nas
demandas oncosexuais

Conscientização dos
gestores sobre a
magnitude dos
problemas sexuais para
QV

Mais pesquisas são
fundamentais para
melhor manejo das
demandas
oncosexuias

Sobreviventes do
câncer Infantil

Treinamento da
equipe
multiprofissional

Prioridade em
pesquisas pelas
Sociedades
Oncológicas

Como Eu estou
manejando as
demandas
oncosexuais dos
meus pacientes?
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ENQUETE

• Falar sobre sexo
oncológicos é?
TABU
COMPLICADO

com

X

nossos

pacientes

LEVE

FÁCIL
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OBRIGADO!!!

“(...)Eu vim da Bahia contar
tanta coisa bonita que tem na Bahia,
que é meu lugar, tem meu chão,
tem meu céu, tem meu mar (..)”
Caetano & Gil

Foto: Ricardo Sant’Ana

Enf.rses@gmail.com
(19) 98181-9834
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